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Husele AeroCover® sunt ușor de folosit și ocupă 
spațiu redus de depozitare când nu sunt utilizate.

Condensul se acumulează inevitabil atunci când 
există variații mari de temperatură.
Husele AeroCover® asigură drenarea condensului 
către exteriorul husei.

Husele de protecție AeroCover® sunt realizate din 
poliester RipStop de calitate înaltă. Materialul
RipStop este foarte rezistent, nu se rupe, și este 
ușor. Datorită membranei AeroCover® husele 
respiră, sunt rezistente la apă și murdărie oferind 
protecție optimă pentru mobilier, canapele de 
grădină și perne pentru fotolii. 

BENEFICII



Asigurați-vă că husa respiră prin facilitarea unei 
zone suficiente de ventilare atunci când fixați 
husa. De exemplu, nu pozitionați husa perfect 
întinsă și în contact direct cu blatul unei mese de 
grădină. Folosiți setul de stâlpi de suport pentru 
husele de protecție pentru a vă asigura că există 
spațiu între husă și suprafața vizată.

De asemenea, creați o zonă mai înaltă a husei 
pentru ca apa să se scurgă natural de pe
suprafața husei. Dacă există zone de acumulare
a apei, husa trebuie repoziționată corespunzător.

Nu lăsați perne sau saltele pe mobilierul de
grădină acoperit cu husă de protecție pentru
perioade îndelungate. Îndepartați regulat husele 
de pe mobilier pentru o aerisire adecvată a pernelor 
și saltelelor.

Păstrati husele pentru perne și saltele în interior. 
Pentru a preveni acumulările de mucegai,
asigurați-vă că pernele și saltelele mobilierului
de gradină, mobilierul sau umbrela de gradină 
sunt uscate înainte de a le acoperi cu husele de 
protecție.
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Dimensiunea potrivită

Este important ca produsul pe care îl alegeți să 
aibă dimensiunile corespunzătoare. Dacă husa 
achiziționată este prea mare, va atârna și se va 
lăsa, creând spații în care se va acumula apa. 

Husele AeroCover® au fost concepute pentru a nu 
permite acumulări de apă, însă dacă husa este 
prea mare, nu va fi suficient de tensionată și își va 
pierde astfel din eficiență. Alternativ, dacă husa 
este prea strâmtă, unele zone pot fi supuse
tensiunii prelungite, cu riscul ca acestea să se 
deterioreze prematur. Husele de dimensiuni
adecvate vor fi mai durabile decât cele largi sau 
strâmte. AeroCover® recomandă măsurarea 
atentă a dimensiunilor înainte de achiziție.
Consultați recomandările următoare despre 
modul de măsurare a mobilierului de grădină și 
selectarea huselor de protecție optime. 
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Poziționarea mobilierului

Mai întâi de toate trebuie să decideți cum doriți să 
poziționați mobilierul și care va fi poziția în care 
acesta va fi acoperit cu husa de protecție. Este 
posibil să alegeți o husă în L pentru un colțar de 
grădină. De asemenea, puteți opta pentru o 
măsuță de cafea care se integrează în canapea. 
Astfel, pentru același set de mobilier, puteți opta 
pentru apropierea elementelor separate, astfel 
incât ele să poată fi acoperite cu o husă drept-
unghiulară pentru seturi de mobilier de grădină. 
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Măsurare

În aranjamentul și poziția finală, măsurați laturile 
exterioare ale mobilierului. Iată un exemplu pentru 
un set de mobilier:

1. Lungime
lungimea mesei, inclusiv a laturilor scaunelor.
2. Lățime
lățimea mesei, inclusiv spătarul scaunelor. 
3. Înălțime
în general este vorba despre înălțimea scaunelor.

La măsurarea setului de mobilier de grădină
permiteți o mică abatere pentru poziționarea și 
îndepărtarea husei de protecție. Mobilierul de 
grădină este disponibil în multe forme și
dimeniusni. De aceea, este posibil să nu găsiți 
mereu dimensiunea care vă interesează. În cazul 
acesta, alegeți dimensiunea mai mare disponibilă 
pentru dimensiuni apropiate de cele necesare 
dumneavoastră. Puteți alege o husă care să fie cu 
5-10 cm mai mare decât setul dvs. de mobilier. De 
regulă, nu se recomandă o abatere mai mare de 
20 cm, fiind foarte posibil ca aceasta să fie prea 
mare. Este posibil ca husa să fâlfâie în vânt, ceea 
ce înseamnă deterioare mai rapidă. Dacă totuși 
decideți să achizitionati o husă cu 20 de cm mai 
mare, asigurați-vă că o prindeți bine pe toate 
laturile, pentru a evita ca aceasta să fie bătută de 
vânt.
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